شركة البحرين للسياحة )ش.م.ب(
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
يسر مجلس إدارة شركة البحرين للسياحة )ش.م.ب (.دعوة السادة المساھمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة
العادية للشركة والمقرر عقدھا في تمام الساعة  11:00من صباح يوم الثالثاء الموافق  31مارس  2015وذلك في مركز
البحرين للمؤتمرات بفندق كراون بالزا البحرين و ذلك لمناقشة جدول األعمال المبين ادناه :
جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية:
 -1قراءة محضر اإلجتماع السابق المنعقد بتاريخ  26مارس  2014والمصادقة عليه.
 -2مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر  2014والمصادقة عليه.
 -3اإلستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر .2014
 -4مناقشة واقرار الحسابات الختامية للسنة المالية المنتھية في  31ديسمبر .2014
 -5اعتماد توصية مجلس االدارة بتخصيص صافي ارباح السنة المالية المنتھية في  2014/12/31على النحو التالي:
أ -توزيع ارباح نقدية على المساھمين بقيمة  864,000دينار بحريني وبنسبة  12) %12فلسا ً لكل سھم من االسھم
المتداولة( للسنة المالية المنتھية في  2014/12/31بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
ب -تخصيص مبلغ  15,000دينار بحريني للتبرعات واالعمال الخيرية.
ج -ترحيل مبلغ  734,192دينار بحريني الى حساب االرباح المستبقاة.
 -6الموافقة على مقترح مجلس االدارة بدفع مبلغ  64,000دينار مكافأة أعضاء مجلس االدارة للسنة المنتھية في
 2014/12/31بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة و مصرف البحرين المركزي.
 -7مناقشة تقرير مجلس االدارة بشان قواعد حوكمة الشركات لسنة  2014والتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين
المركزي .
 -8إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتھم عن السنة المالية المنتھية في  31ديسمبر . 2014
 -9تعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات لعام  2015وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابھم بعد موافقة مصرف البحرين
المركزي.
 -10مناقشة ما يستجد من أعمال طبقا للمادة )  ( 207من قانون الشركات التجارية.
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ﻝﻺطﻼع ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  31دﻴﺴﻤﺒر  2014ﻤن ﺨﻼل زﻴﺎرﺘﻜم ﻝﻠﻤوﻗﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ  ، www.alseyaha.comﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻜم اﻝﺤﺼول
ﻋﻠﻰ ﺒطﺎﻗﺔ اﻝﺘوﻜﻴل ﻤن ﻤﻜﺘب ﻤﺴﺠﻠﻲ اﻻﺴﻬم اﻝﺴﺎدة )ﻜﺎرﻓﻲ ﻜﻤﺒﻴوﺘر ﺸﻴرذ.م.م (.ﻤﻜﺘب رﻗم  ،74اﻝطﺎﺒق اﻝﺴﺎﺒﻊ – ﺒﻨﺎﻴﺔ اﻝزاﻤل – ﺸﺎرع اﻝﺤﻜوﻤﺔ  -اﻝﻤﻨﺎﻤﺔ
ﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﺒﺤرﻴن ﻫﺎﺘف رﻗم  – 17 215080ﻓﺎﻜس رﻗم . 17 212055

.2

ﻴﺤق ﻷي ﻤﺴﺎﻫم ﻤﺴﺠل اﺴﻤﻪ ﻓﻲ ﺴﺠل اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﻴن ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ﻋﻘد اﻹﺠﺘﻤﺎع اﻝﺤﻀور ﺸﺨﺼﻴﺎ او ان ﻴوﻜل ﺨطﻴﺎ ﻋﻨﻪ اي ﺸﺨص ﻝﺤﻀور اﻹﺠﺘﻤﺎع
واﻝﺘﻀوﻴت ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻤﻊ اﻷﺨذ ﺒﻌﻴن اﻹﻋﺘﺒﺎر ان ﻴﻜون ﻫذا اﻝوﻜﻴل ﻤن ﻏﻴر رﺌﻴس واﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة وﻤوظﻔﻲ اﻝﺸرﻜﺔ.

.3

ﻓﻲ ﺤﺎل إذا ﻜﺎن اﻝﻤﺴﺎﻫم ﺸرﻜﺔ  ،ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝوﻜﻴل اﻝذي ﻴﺤﻀر اﻹﺠﺘﻤﺎع ﺘﻘدﻴم ﺨطﺎب ﺘﻔوﻴض ﻤن اﻝﻤﺴﺎﻫم ﻴﺨوﻝﻪ ﺒﺄﻨﻪ اﻝﻤوﻜل ﻝذﻝك اﻝﻤﺴﺎﻫم  ،وﻴﺠب ان
ﻴﻜون اﻝﺘﻔوﻴض ﺨطﻴﺎً وﺼﺎد اًر ﻤن اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻔوض ﺒﺎﻝﺸرﻜﺔ وﻤﺨﺘوﻤﺎ ﺒﺨﺘم اﻝﺸرﻜﺔ وان ﻴﻘدم ﻗﺒل إﻨﺘﻬﺎء اﻝﻤوﻋد اﻝﻤﺤدد ﻹﻴداع اﻝﺘوﻜﻴل.

.4

ﻴﺠب إﻴداع اﻝﺘوﻜﻴل )ﺒطﺎﻗﺔ اﻝﺘوﻜﻴل( ﻝدى ﻤﺴﺠﻠﻲ اﻻﺴﻬم اﻝﺴﺎدة  /ﻜﺎرﻓﻲ ﻜﻤﺒﻴوﺘر ﺸﻴر ذ.م.م .ﻗﺒل  48ﺴﺎﻋﺔ ﻤن ﻤوﻋد اﻹﺠﺘﻤﺎع.

